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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән Коммерциячел булмаган оешмаларга мәгълүмат-

коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияләр оештыру һәм үткәрү 

белән бәйле чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибен расларга.  

2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгына йөкләргә.  
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карары белән расланды   

 

 

Коммерциячел булмаган оешмаларга мәгълүмат-коммуникация технологияләре 

өлкәсендә конференцияләр оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарын каплауга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү  

Тәртибе 

 

1. Бу Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексы нигезендә эшләнде һәм Коммерциячел булмаган оешмаларга 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияләр оештыру һәм 

үткәрү белән бәйле чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр (алга таба – субсидияләр) бирү механизмын билгели.  

2. Субсидияләр мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә 

конференцияләр оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарын каплау 

максатларында бирелә.  

3. Субсидияләр коммерциячел булмаган оешмаларга әлеге Тәртипнең 2 

пунктында каралган максатларга  тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгына (алга таба – 

министрлык) билгеләнгән тәртиптә расланган бюджет ассигнованиеләре һәм 

бюджет йөкләмәләре лимитлары кысаларында бирелә. 

4. Субсидияләр субсидия бирү турында килешү төзү планлаштырыла торган 

айга кадәр булган айның беренче көненә түбәндәге таләпләргә җавап биргән дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләр булмаган коммерциячел булмаган оешмаларга бирелә: 

Татарстан Республикасы территорясендә эшчәнлекләрен гамәлгә ашыра; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият түләүләре, пенеләр, штрафлар, 

процентлар буенча үтәлмәгән йөкләмәләре юк; 

Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, 

шул исәптән бүтән хокукый актлар нигезендә бирелгән, кайтару буенча түләү 

вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан Республикасы бюджеты каршында бүтән 

түләү вакыты чыккан бурычы юк; 

үзгәртеп оештыру, бетерү, банкротлык процессында түгел; 

чит ил юридик затлары, шулай ук устав (җыелма) капиталларында теркәлү 

урыны Россия Федерациясе Финанс министрлыгы раслый торган дәүләтләр һәм 

территорияләр исемлегенә кертелгән салым салуның ташламалы салым режимы һәм 

(яки) финанс операцияләре үткәргәндә мондый юридик затларга мөнәсәбәттә 

мәгълүматны ачу яки бирү күздә тотылмаган дәүләт яки территория (оффшор 

зоналар) булган чит ил юридик затлары өлеше гомумән алганда 50 проценттан 

артып киткән россия юридик затлары түгел; 
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әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән максатларга бүтән норматив 

хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан акча алучы булып 

тормый. 

5. Коммерциячел булмаган оешманың конференцияләр оештыру һәм үткәрү 

белән бәйле чыгымнарын түбәндәгеләргә чыгымнарны үз эченә ала: 

бүлмәләр, җиһазлар, техника һәм җайланмалар арендалау; 

вакытлыча конструкцияләр һәм корылмаларны проектлау, дизайны әзерләү; 

вакытлыча конструкцияләр һәм корылмаларны монтажлау һәм демонтажлау, 

шул исәптән әзерлек эшләре; 

биналарны, бүлмәләрне һәм алар янындагы территорияләрне чара 

стилистикасында бизәү; 

чараларны массакүләм мәгълүмат чараларында яктырту буенча мәгълүмат 

хезмәтләре күрсәтү; 

күңел ачу чараларын, мәдәни һәм культура хезмәте күрсәтүне оештыру; 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференциядә 

катнашучыларның туклануын оештыру (иртәнге, төшке, кичке ашлар, буфет хезмәте 

күрсәтү, кофе-брейклар һәм башка шуңа охшаш чаралар); 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференциянең 

беркетмә чараларны оештыру һәм үткәрү; 

сувенир һәм бүләк продукциясе әзерләү, полиграфия хезмәтләре күрсәтү; 

транспорт белән тәэмин итүне һәм йөк ташуларны оештыру; 

конференция иминлеген тәэмин итү буенча хезмәт күрсәтүләр, сак хезмәтләре 

күрсәтү; 

клининг хезмәтләре күрсәтү, чүпне юк итү; 

энергия белән тәэмин итү, шул исәптән резервтагы, һәм элемтә хезмәтләре 

күрсәтү; 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияне оештыру 

һәм үткәрүдә турыдан-туры катнашкан техник персонал һәм бүтән персонал хезмәт 

күрсәтүләренә түләү; 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияне оештыру 

һәм үткәрү белән турыдан-туры бәйле башка чыгымнар. 

6. Субсидия алу өчен коммерциячел булмаган оешмалар Министрлыкка 

түбәндәге документларны тапшыра: 

1) Министрлык раслаган форма буенча субсидия алуга заявканы (алга  таба – 

заявка), исәпләүләрне һәм чыгымнарны дәлилләүләрне теркәп; 

2) коммерциячел булмаган оешманы гамәлгә кую документларының, шулай ук 

аларга кергән барлык үзгәрешләр турында документларның билгеләнгән тәртиптә 

таныкланган күчермәләрен; 

3) мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияне 

оештыру һәм үткәрү белән бәйле гамәлдә тотылган чыгымнарны раслый торган 

документлар (чыгымнар сметасы, шартнамәләр һәм аларга кушымталар, түләү 

документлары (счетлар, счет-фактуралар, түләү йөкләмәләре, керем һәм чыгым 

ордерлары), башкарылган эшләр (күрсәтелгән хезмәтләр) актлары, накладнойлар 

һ.б.ш.); 



4) килешү төзү планлаштырыла торган айга кадәр булган айның беренче 

көненә түбәндәгеләрне раслый торган документлар: 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият түләүләре, пенеләр, штрафлар, 

процентлар буенча үтәлмәгән йөкләмәләре юклыкны; 

Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, 

шул исәптән бүтән хокукый актлар нигезендә бирелгән, кайтару буенча түләү 

вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан Республикасы бюджеты каршында бүтән 

түләү вакыты чыккан бурычы юклыкны; 

коммерциячел булмаган оешма үзгәртеп оештыру, бетерү, банкротлык 

процессында түгеллекне; 

коммерциячел булмаган оешма әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән 

максатларга бүтән норматив хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан акча алучы булып тормаганны. 

7. Гаризалар кабул итү башлану һәм тәмамлану вакытлары Министрлык 

боерыгы белән раслана. Әлеге мәгълүмат заявкалар кабул итү башланганга кадәр эш 

көннәрендә исәпләнгән 7 көнгә кадәр «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырыла. 

8. Министрлык: 
гаризаны кергән көнендә терки; 
гаризаны теркәгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 3 көн эчендә 

тапшырылган документларны карап тикшерә һәм субсидия бирү турында яки 
субсидия бирүдән баш тарту хакында карар кабул итә. 

9. Коммерциячел булмаган оешмага субсидия бирүдән баш тарту өчен 
нигезләр түбәндәгеләр: 

субсидия алучының әлеге Тәртипнең 4 пунктына туры килмәве; 
әлеге Тәртипнең 6 пунктында каралган документларны тапшырмау (тулы 

күләмендә тапшырмау); 
коммерциячел булмаган оешма тапшырган гаризадагы һәм әлеге Тәртипнең 6 

пунктында күрсәтелгән документлардагы мәгълүматның дөрес булмавы. 

10. Кабул ителгән карар нәтиҗәләре турында хәбәрнамәне Министрлык 

коммерциячел булмаган оешмага язма рәвештә тиешле карар кабул ителгән көннән 

соң бер көн эчендә җибәрә. 

11. Субсидия бирү Министрлык белән субсидия бирү турында карар кабул 

ителгән коммерциячел булмаган оешма арасында (алга таба – субсидия алучы) 

килешү нигезендә гамәлгә ашырыла. Килешү Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы раслаган үрнәк форма нигезендә билгеләнгән тәртиптә  субсидия бирү 

турында карар кабул ителгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән биш көн эчендә 

төзелә. 

Килешүдә түбәндәгеләр карала: 

субсидия күләме, аның максатчан билгеләнеше; 

Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән чараларны оештыру һәм үткәрү 

белән бәйле чыгымнар төрләре; 

субсидия бирүнең нәтиҗәлелек күрсәткечләре мәгънәсе; 

субсидияне күчерү тәртибе,  



субсидияне куллану турында хисап тапшыру тәртибе һәм вакытлары, шул 

исәптән субсидиядән файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында; 

хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидияне агымдагы финанс 

елында субсидия алучының кире кайтару очраклары; 

мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияне оештыру 

һәм үткәрү белән бәйле чыгымнар төрләре; 

субсидия бирүнең нәтиҗәлелек күрсәткечләре мәгънәсе; 

субсидияне күчерү тәртибе,  

субсидияне куллану турында хисап тапшыру тәртибе һәм вакытлары, шул 

исәптән субсидиядән файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында; 

хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидияне агымдагы финанс 

елында субсидия алучының кире кайтару очраклары; 

Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан 

субсидия алучының аны бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәвен 

тикшерүләр үткәрүгә субсидия алучының ризалыгы,  

субсидия алучының Әлеге Тәртип һәм төзелә торган килешү шартларын үтәү 

турында нигезләмәләр. 

12. Министрлык килешү төзегән көннән соң 10 көн эчендә субсидия 

алучыларның  кредит оешмаларында ачылган исәп-хисап счетларына субсидияләрне 

күчерә. 

13. Субсидия күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

  

С = Зап. + Зпр.д. + Зм.д. + Зоф. + Зи.ус. + Зо.м. + Зо.п. + Зпр.м. +  

+ Зи.сув. + Зтр. + Зоб.б. + Зкл. + Зэн. + Зт.п. + Зпр., 
 

монда:  

С – бирелә торган субсидия күләме; 

Зап. – бүлмәләр, җиһазлар, техника һәм җайланмалар арендалау; 

Зпр.д. – вакытлыча конструкцияләр һәм корылмаларны проектлау, дизайны, 

әзерләү; 

Зм.д. – вакытлыча конструкцияләр һәм корылмаларны монтажлау һәм  

демонтажлау, шул исәптән әзерлек эшләре; 

Зоф. – биналарны, бүлмәләрне һәм алар янындагы территорияләрне чара 

стилистикасында бизәү; 

Зи.ус. – чараларны массакүләм мәгълүмат чараларында яктырту буенча 

мәгълүмат хезмәтләре күрсәтү; 

Зо.м. – күңел ачу чараларын, мәдәни һәм культура хезмәте күрсәтүне оештыру; 

Зо.п. – мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференциядә 

катнашучыларның туклануын оештыру (иртәнге, төшке, кичке ашлар, буфет хезмәте 

күрсәтү, кофе-брейклар һәм башка шуңа охшаш чаралар); 

Зпр.м. – мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференциянең 

беркетмә чараларны оештыру һәм үткәрү; 

Зи.сув. – сувенир һәм бүләк продукциясе әзерләү, полиграфия хезмәтләре 

күрсәтү; 

Зтр. – транспорт белән тәэмин итүне һәм йөк ташуларны оештыру; 



Зоб.б. – конференция иминлеген тәэмин итү буенча хезмәт күрсәтүләр, сак 

хезмәтләре күрсәтү; 

Зкл. – клининг хезмәтләре күрсәтү, чүпне юк итү; 

Зэн. – энергия белән тәэмин итү, шул исәптән резервтагы, һәм элемтә 

хезмәтләре күрсәтү; 

Зт.п. – мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияне 

оештыру һәм үткәрүдә турыдан-туры катнашкан техник персонал һәм бүтән 

персонал хезмәт күрсәтүләренә түләү; 

Зпр. – мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендә конференцияне 

оештыру һәм үткәрү белән турыдан-туры бәйле башка чыгымнар. 

14. Субсидияләр алучылар субсидияләр килү һәм тоту буенча аерым бухгалтер 

исәбе алып баралар. 

15. Субсидия бирү турында шартнамәдә каралган очракларда субсидиянең 

хисап финанс елында файдаланылмаган өлеше оешма тарафыннан хисап елыннан 

соң килә торган елның 1 февраленә кадәр Татарстан Республикасы бюджеты 

кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

16. Субсидия алучылар килешүдә каралган тәртиптә, вакытлар һәм форма 

нигезендә Министрлыкка субсидиядән файдалану турында, шул исәптән субсидия 

бирүнең нәтиҗәлек күрсәткечләренә ирешү турында хисап тапшыра. 

17. Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы 

законнар нигезендә субсидия алучылар тарафыннан субсидия бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыра.  

18. Түбәндәге очракта, бирелгән субсидияләр Министрлыкның тиешле 

таләбен алган көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 30 көн эчендә Татарстан 

Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш: 

Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы үткәргән 

тикшерүләр вакытында билгеле булган субсидия алу өчен дөрес булмаган 

мәгълүматлар һәм документлар тапшырган, субсидия алучы тарафыннан аларны 

биргәндә билгеләнгән шартлар бозылган очракларда тулы күләмдә; 

субсидиядән файдалану турында хисап тапшырмаган очракта, хисап бирү 

вакытлары бозылганда тулы күләмдә; 

нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешмәгән очракта һәр ирешелмәгән 

нәтиҗәлелек күрсәткече мәгънәсе өчен биш процент күләмендә; 

субсидия акчасын максатка ярашсыз файдалану очрагында максатка ярашсыз 

файдаланган субсидия күләмендә. 

19. Әлеге Тәртипнең 15 һәм 18 пунктларында күрсәтелгән очракларда акчаны 

Татарстан Республикасы бюджеты кеременә ирекле кире кайтарудан баш тарткан 

очракта алар законнар нигезендә алынырга тиеш. 

20. Субсидияләрне максатка ярашлы файдалануны тикшерүдә тотуны 

законнар нигезендә Министрлык гамәлгә ашыра. 

 

___________________________ 


